
   
 

 

 2023/  2022بالغ ترسيم الطلبة للسنة الجامعية 

 

تعلم ادارة المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس كافة الطلبة المنتمين للمعهد أن الترسيم بعنوان السنة الجامعية       

                   داية منوذلك ب www.inscription.tnالل الموقع ـــــــيكون وجوبا عبر التسجيل عن بعد من خ 2202/3202

( الى غاية الساعة الثانية بعد 9:00بداية من الساعة التاسعة صباحا ) هذا و يكون الترسيم االداري .2202أوت  30 الثالثاءيوم 

 : ( بمقر المعهد14:00الزوال )

                                  )السنـــوات الثـــــانية و الثالثة والماجستير( 2022سبتمبر  7و   6م   أيا *

 )السنة االولى اجازة موحدة(  2022سبتمبر  9و 8  أيام  *

 معاليم التسجيل الجامعي:  -1

 و الثالثة: السنة االولى و الثانية 

 مفصلة كما يلي:دينارا  36: أ: القسط االول

دينار معلوم البريد  02للضمان االجتماعي + دينار معلوم االنخراط في الصندوق الوطني  05دينار معلوم التسجيل +  25       

 دينار معلوم بطاقة طالب. 02 الجامعية + المدرسية ودينار معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث  02+ 

 دينار 25ب : القسط الثاني : 

  اولى ماجستير مهني:السنة 

 مفصلة كما يلي: دينار 66 أ : القسط االول :

دينار معلوم البريد +  02دينار معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي +  05+ دينار معلوم التسجيل  55   

 .دينار معلوم بطاقة طالب 02دينار معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية و الجامعية +  02

 دينار 55 ب : القسط الثاني :

 

  الثانية ماجستير مهني:السنة 

 دينار مفصلة كما يلي: 68 أ : القسط االول :

دينار معلوم البريد +  02دينار معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي +  05دينار معلوم التسجيل +  55   

دينار معلوم تأمين  02دينار معلوم بطاقة طالب +  02دينار معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية و الجامعية +  02

 تربص.فترة ال

 دينار 55 ب : القسط الثاني :

 التسجيل االستثنائي لالمتحانات 

دينار معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي +  05معلوم التسجيل +  دينار 70دينار مفصلة كما يلي:  79

 دينار معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية و الجامعية  02دينار معلوم البريد +  02

 يمكن للطالب دفع معاليم التسجيل للقسطين االول و الثاني معا. -1 : مالحظات



 كمال ملف التسجيل:الوثائق المطلوبة الست -2

 أ : الطلبة الجدد:

 ،وصل دفع معاليم التسجيل الجامعي عبر موقع التسجيل الجامعي عن بعد -

 صور شمسية، 04عدد  -

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، -

 نسخة من شهادة الباكالوريا، -

 نسخة من كشف أعداد الباكالوريا، -

 الدفتر الصحي )يقع استالمه من المعهد االصلي(، -

 مضمون  والدة بالعربية و مضمون والدة بالفرنسية، -

 ب : الطلبة القدامى المنتمين للمعهد:

 جيل الجامعي،وصل دفع معاليم التس -

 صور شمسية 04عدد  -

 ج : الطلبة القادمون من مؤسسة أخرى:

 وصل دفع معاليم التسجيل الجامعي -

 صور شمسية 04عدد  -

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

 شهادة مغادرة أصلية -

 بطاقة تعيين أصلية -

 الملف الصحي -

 نسخ من كشوف أعداد السنوات السابقة -
 

 3- الفحص الطبي الجامعي:

الطبي اجباري على جميع الطلبة الجدد و يتم في أقرب مركز صحة أساسية لمقر السكنى قبل اتمام عملية التسجيل  الفحص

االداري بالمعهد، و في هذه الحالية يتعين على الطلب االستظهار بوصل ايداع الملف الطبي لدى الفريق الصحي بالمعهد و ذلك 

أما بالنسبة للطلبة للذين لم يتسنى لهم اجراء الفحص الطبي فانه يتعين عليهم  للحصول على شهادة الترسيم و بطاقة الطالب.

االتصال بالفريق الصحي بالمعهد و اتمام هذه العملية و االستظهار لدى االدارة بما يفيد ذلك ليتمكنوا من استكمال عملية التسجيل 

 االداري و الحصول على وثائقهم االدارية.

 

 مالحظات: 

ارة المعهد كافة الطلبة الى ضرورة اصطحاب جميع الوثائق المطلوبة للقيام بعملية الترسيم بصفة شخصية تدعو اد -1 

 و ال تقبل الملفات المنقوصة،

تدعو ادارة المعهد كافة الطلبة الى ضرورة الحصول على بريد الكتروني خاص بكل طالب )بريد الكتروني مهني  -2

 ن القيام بعملية الترسيم االداري دون ذلك.يحمل اسم و لقب الطالب(  و ال يمك

 

 



 

  


